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از سه بعد فردي، محيطي و اجتماعي در بين دانشجويان  مصرف مواد مخدر ميزان تمايل بهارتباط مذهب بر بررسي مقايسه اي 
اروميهدانشگاه آزاد اسالمي واحد  ماماييپرستاري و   

7،نازيال باقرزاده6توران تيزفهم، 5منيره رضايي،4، شيوا حيدري3حاجي آبادي ، نگار رنجبر2، رويا ابراهيمي*1افسانه عظيم پور  

  چكيده
در سالهاي اخير ارتباط بين تمايالت به مصرف مواد مخدر، معنويت و دين مورد توجه خاص بوده و مطالعات  :و هدف مقدمه

بر اين اساس  .در كشورهاي غربي نتايج مطالعات در اين زمينه گاها متناقض است. متعددي در اين زمينه ها انجام گرفته است
مصرف مواد مخدر از سه بعد فردي، محيطي و اجتماعي در  بررسي مقايسه اي ارتباط مذهب بر ميزان تمايل بهبه پژوهش حاضر 

  .پرداخته است 1394ر سال د بين دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه
 141(يي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه دانشجوي پرستاري و ماما 320همبستگي  -در اين مطالعه توصيفي:هاروشمواد و 

اطالعات با استفاده . انجام گرفت خوشه اينمونه گيري به روش .شركت داشتند ) دانشجوي مامايي 179نفر دانشجوي پرستاري و 
 .تمايل به اعتياد گردآوري شد  ي هتخاس ققحم و) فرم تعديل شده( Duke Religion Indexاز دو پرسشنامه پايا و رواي 

و آزمونهاي  اسپيرمنو با استفاده از آمار توصيفي و ) PV<0/05(داردر سطح معني  SPSS 20استفاده از نرم افزار داده ها با 
  .اسميروزنف، كروسكال واليس و من ويتني آناليز شدند –لموگروف وك

درصد  21.51. مي باشنددرصد مذكر  10.93 درصد از دانشجويان مونث و  89.07در مجموع نتايج نشان داد كه : نتايجيافته ها و 
درصد نمونه ها مسلمان  99.50. %بود 1.808با انحراف معيار  21.46ميانگين سني نمونه ها . درصد مجرد بودند 78.49متاهل و 

درصد از نمونه ها % ) 81.9(اكثريت مطلق نمونه ها   .بودند ماماييدانشجويان از مقطع كارشناسي رشته پرستاري و  همه ي.  بودند
نمونه ها اظهار داشتند كه مذهب % 82.9. ر داشتند كه حضور خدا و دست تقدير را در زندگي شخصي خود حس مي كننداظها

به پرستاري آناليز هاي تحليلي نشان داد كه بين نمرات دانشجويان . شان حفظ مي كنند خود را فراتر از همه امورات ديگر زندگي
بين نمرات دانشجويان مامايي به پرسشنامه و ) p= 0.023(محيطي، )p=0.0001( ياجتماع  ابعادپرسشنامه شاخص مذهب دوك و 

ارتباط معني دار آماري وجود دارد بگونه اي كه با ) p=0.044(و فردي ) p=0.0001(اجتماعي عقايد  ابعادشاخص مذهب دوك و 
  .كمتر مشاهده مي شودابعاد  مرتبط با اينتمايل به مصرف مواد مخدر افزايش قرائت قرآن و انجام افعال مذهبي 

تمايالت فردي، محيطي و نتايج مطالعه حاضر ارتباط واضح بين مطالعه قرآن كريم و افعال مذهبي با كاهش : بحث و نتيجه گيري
تشويق دانشجويان به روش هاي مناسب به انجام افعال مذهبي مي تواند به كاهش . را نشان مي دهداجتماعي به مصرف مواد مخدر 

  .دانشجويان منجر شود يش به مصرف مواد مخدرگرا
  ، دانشجويان ابعاد تمايل به مصرف مواد تمايل به اعتياد،مذهب، :واژه هاي كليدي

  هيات علمي گروه پرستاري، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي اروميه، ايران -١
  هيات علمي گروه پرستاري، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي اروميه، ايران -٢
  هيات علمي گروه پرستاري، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي اروميه، ايران -٣
  هيات علمي گروه پرستاري، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي اروميه، ايران -٤
  هيات علمي گروه مامايي، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي اروميه، ايران -٥
  ه آزاد اسالمي اروميه، ايرانهيات علمي گروه پرستاري، واحد اروميه، دانشگا -٦
  هيات علمي گروه پرستاري، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي اروميه، ايران -٧

  
 گروه پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه: آدرس  com.yahoo@azimpooraپورافسانه عظيم : نويسنده مسئول
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  مقدمه
و در عين حال گسترش جهاني يافته است بطوري كه  شكل مخاطره آميز و كامال پيچيده به خود گرفته "اعتياد" ي وزه مسالهامر

شيوع رفتارهاي پرخطر مانند تمايل به سوء ). 1(سوء مصرف مواد به عنوان يكي از چند مشكل سالمت ملي تعريف شده است

هم ترين و گسترده ترين نگراني هاي جوامع بشري تبديل شده و علي رغم به يكي از ممصرف مواد به خصوص در بين جوانان 

بررسي ها و آمارهاي موجود در زمينه ي  ).2(فعاليت هاي سه دهه ي گذشته با رشد تصاعدي رفتارهاي پر خطر مواجه بوده ايم

  راتفر بيانگر شيوع اين در، بعلت عدم توجه به خطرات جدي مصرف مواد مخ سوء مصرف مواد در ميان جمعيت جوان دانشگاهي

  .)3(در ميان آنهاست

مواد مخدر وجود يا عدم وجود يك سري فاكتور ها نقش  فرصمبه  ليامت يافته هاي باليني گوياي آن است كه در شكل گيري

شئون زندگي انسان تعيين كننده  ي در اين ميان به نظر مي رسد كه نقش مذهب به لحاظ احاطه داشتن بر همه. اساسي دارند

باورهاي ديني همواره در طي تاريخ . دين براي آدمي موهبتي الهي است كه او را به يك فلسفه ي حيات مسلح مي كند). 4(باشد

دين از طريق . بشر بدون اعتقادات ديني و فعاليتهاي مذهبي نبوده استو در هيچ دوره و زماني  حيات بشر با او همواره بوده اند

هايي براي بدست آوردن شايستگي هاي ياد شده و تهيه ي قوانين اجتماعي نقش موثر در برقراري يك نظم اخالقي، تدارك فرصت 

بسياري از انديشمندان  ).6(مسائل بهداشت رواني داردو حتي  )5(بروز يا پيشگيري از مشكالت اجتماعي واخالقي، سالمت جسماني

ايمان به خدا نوعي . گردد هاي معنوي بر مي به دين و ارزشنمايند كه مشكل انسان معاصر اساساً به نياز وي  معاصر غربي تأكيد مي

   ).7(سازد كند و تمايل به انجام رفتارهاي نا سازگار را دور مي ها كمك مي بخشد كه او را در تحمل سختي قدرت معنوي به انسان مي

 گزارشهاي غير رسمي و شواهد باليني و  دانشگاههاي ايران بر اساس نتايجوجود درجاتي از اعتياد در ميان دانشجويان با توجه به  

با وجود  و از طرفي ديگر از يك طرفگرايش جوانان به مصرف مواد مخدر حاكي از نقش موثر افعال مذهبي نتايج تحقيقات پيشين 

دي در اين در سالهاي اخير ارتباط بين تمايالت به مصرف مواد مخدر، معنويت و دين مورد توجه خاص بوده و مطالعات متعداينكه 

بنابر آنچه ذكر شد، پيوند و  و  در كشورهاي غربي نتايج مطالعات در اين زمينه گاها متناقض است اما زمينه ها انجام گرفته است

با عنايت به تاثيرات ژرفي كه توجه به مذهب و قرائت ارتباط ميان تمايل به مصرف مواد مخدر و باورها و اعتقادات افراد و همچنين 

ارتباط مذهب بر بر اين اساس پژوهش حاضر به بررسي ، دارد رفتارهاي ناهنجارم بر تمام جوانب زندگي و سالمت از جمله قرآن كري

مصرف مواد مخدر از سه بعد فردي، محيطي و اجتماعي در بين دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي  ميزان تمايل به

  .پرداخته است 1394در سال  واحد اروميه
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  اهشور و داوم

نفر  141(دانشجو از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه  320همبستگي است كه در آن تعداد  -اين مطالعه يك پژوهش توصيفي

به شرح زير  جهت محاسبه حجم نمونه آماري از روش كوكران. شركت داشتند) مامايي دانشجوي 179دانشجوي پرستاري و 

  :مي گرددحداكثر حجم نمونه آماري برآورد اين اساس  بر واستفاده شده است 

 
 96/1 درصد برابر 95، كه در سطح اطمينان  جدول استوديتمتغير  مقدار tحجم نمونه ،  nحجم جامعه آماري ،  Nكه در آن 

قدار مدر اين حالت . درنظر گرفت 5/0اگر در اختيار نباشد مي توان آن را . مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است P، باشدمي

مقدار اشتباه مجاز  dو  q=1‐pو  درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه هستند q ، واريانس به حداكثر مقدار خود مي رسد

  .است

معيار انتخاب واحدهاي مورد پژوهش داشتن تمايل به شركت در پژوهش و مشغول . نجام گرفتا خوشه اينمونه گيري به صورت 

ابزار گردآوري داده ها . واحد اروميه بود در دانشگاه آزاد اسالمي ييامام اي يراتسرپ ي هتشر به تحصيل در دوره ي كارشناسي

جنس، سن، رشته ي (پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش بود كه بخش اول شامل اطالعات دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش

، بخش دوم نسخه ي ترجمه شده )دين، قوميتوضعيت مالي، تحصيلي، پايه ي تحصيلي، وضعيت تاهل، سابقه ي مصرف دخانيات، 

و بخش سوم ) 3جدول شماره (در خصوص اعتقادات مذهبي ) فرم تعديل شده( 1مه ي استاندارد شاخص مذهبي دوكي پرسشنا

معيار سنجش اين پرسشنامه در دو  . بودميزان تمايل به مصرف مواد مخدر در سه بعد فردي، محيطي و اجتماعي پرسشنامه ي 

مقياس پنج ) سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه(بعدي درجه اي و در هفت سوال 6مقياس ) سوال يك و دو(سوال اول

بود كه از نمونه ها ) يك و دو (قسمت اول مربوط به دوسوال : اين ابزار از دو قسمت تشكيل شده است. درجه اي ليكرت بود

اعالم ) 1=هرگز(تا ) 6=تهبيش از يكبار در هف(خواسته شد ميزان شركت خود را در مراسمات مذهبي با انتخاب گزينه ي مناسب از 

قسمت دوم پرسشنامه در ارتباط با اظهاريه در مورد عقايد و تجارب مذهبي و تاثير قرائت قرآن بود كه از نمونه ها خواسته . نمايند

تا ) 5=قطعاً در مورد من صدق مي كند(شد ميزان صدق عقايد و تجارب مذهبي را در زندگي خود با انتخاب گزينه ي مناسب از 

                                                            
١:Duke Religion Index  
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اعتماد و اعتبار علمي پرسشنامه در مطالعات خارج از كشور مورد تاييد قرار گرفته . اعالم نمايند) 1=قطعاً صدق نمي كند(

  ). 18،17(است

بدين صورت كه بعد از ترجمه . محتوا و ظاهري استفاده شدبراي بررسي اعتبار فرم فارسي پرسشنامه از روش سنجش اعتبار 

اعتماد علمي ابزار نيز به دو روش آزمون .تن از اعضاء هيئت علمي دانشگاه بررسي و اعمال گرديد 5 پرسشنامه استاندارد  توسط

نفر از دانشجويان به فاصله دو  20ميزان همبستگي بين نتايج دو بار آزمون بر روي . مجدد و پايايي دروني مورد بررسي قرار گرفت

برآورد 0/82مقدار آلفا . كرونباخ سنجيده شد -ي پرسشنامه نيز به شيوه ي آلفاپايايي درون.محاسبه شد 0/93و  0/89هفته به ترتيب 

  .شد كه مطلوب مي باشد

 ميـزان  سوال است و هدف كلي آن بررسـي  16داراي پرسشنامه تمايل به مصرف مواد مخدر در سه بعد فردي، محيطي و اجتماعي 

با استفاده به صورت محقق ساخته و اين پرسشنامه . د مختلف مي باشدمحيطي در افرا و فردي اجتماعي، بعد سه از اعتياد به تمايل

طيـف پاسـخدهي بـه پرسشـنامه بـه      . طراحي گرديده است )10(و مير حسامي )9(از برخي منابع علمي از قبيل فرچاد و همكاران 

مـي   )5و خيلي كـم بـا امتيـاز     4امتياز ، زياد با 3، گهگاهي با امتياز 2، كم با امتياز 1گزينه ي خيلي كم با امتياز ( صورت ليكرت 

الـي   10سـواالت  ( و بعـد اجتمـاعي  ) 9الـي   6سـواالت  ( ، بعـد فـردي  )5الـي   1سـواالت  (اين پرسشنامه از سه بعد محيطـي . باشد

بدين ترتيب، به منظور بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، مجموع امتياز همه سواالت را با هم جمـع مـي   . تشكيل شده است)16

خواهد داشت و هر چه اين امتياز باالتر باشد، بيانگر ميـزان تمايـل بيشـتر     80تا  16بديهي است كه اين امتياز دامنه اي از . ئيمنما

  .شخص پاسخ دهنده به اعتياد خواهد بود و برعكس

محاسبه  83/0و  78/0نفر از دانشجويان به فاصله دو هفته به ترتيب  20ميزان همبستگي بين نتايج دو بار آزمون بر روي 

  .برآورد شد 79/0مقدار آلفا . كرونباخ سنجيده شد -پايايي دروني پرسشنامه نيز به شيوه ي آلفا.شد

اسپيرمن و  و با استفاده از آمار توصيفي و همبستگي 05/0 زا رتمك  در سطح معني دار spss 20داده ها با استفاده از نرم افزار 

  .آناليز شدند ل واليس و من ويتنياسميروزنف، كروسكا –آزمونهاي كولموگروف 
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 مالحظات اخالقي

. كرد دانشكده پرستاري و مامايي اقدام به نمونه گيري -محقق بعد از اخذ مجوز از رياست دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه

ت كنندگان اطمينان پيش از تكميل پرسشنامه به شرك. نه اين پرسشنامه را دريافت و تكميل كردنداواحدهاي مورد پژوهش داوطلب

  .داده شد كه اطالعات فردي آنها محفوظ مي ماند و نتايج تحقيق بصورت آماري و كلي منتشر خواهد شد

  محدوديتهاي تحقيق

ها به شركت كنندگان اطمينان داده شد، با اين وصف شركت  با آنكه پرسشنامه ها بي نام بودند و در خصوص محرمانه بودن پاسخ

با آنكه از نمونه ها خواسته شد تا در . به خاطر نداشتن امنيت كافي در جواب دادن تظاهر كرده باشندكنندگان ممكن است 

در  شرايطي آرام روحي و جسمي به پرسشنامه ها پاسخ دهند، اما ممكن است شرايط محيطي و دروني شركت كنندگان در مطالعه

عالوه بر اين مطالعه ي حاضر فقط در بين دانشجويان دوره ي . دكيفيت پاسخ دادن آنها به پرسشنامه ها تاثيرگذار بوده باش

  . كارشناسي بوده و ممكن است نتايج به ساير مقاطع تحصيلي قابل تعميم نباشد

   اه هتفاي و  نتايج

پرسشنامه اي كه در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت، همه ي واحدهاي مورد پژوهش به سواالت پاسخ داده بودند كه  320از 

مامايي در   هورگو  1در جدول شماره  پرستاري هورگدانشجويان  كيفارگومد ويژگيهاي. را نشان مي داد% 100 نرخ مشاركت

درصد مذكر مي  10.93 درصد از دانشجويان مونث و  89.07در مجموع نتايج نشان داد كه . آورده شده است 2جدول شماره 

 99.50. %بود 1.808با انحراف معيار  21.46سني نمونه ها ميانگين . درصد مجرد بودند 78.49درصد متاهل و  21.51. باشند

ميانگين و انحراف معيار  .بودند ماماييز مقطع كارشناسي رشته پرستاري و دانشجويان ا همه ي.  درصد نمونه ها مسلمان بودند

اظهار داشتند كه مذهب  نمونه ها% 82.9 .آورده شده است 3در جدول شماره  به سواالت شاخص مذهبي دوكدانشجويان پاسخ 

آناليز هاي تحليلي نشان داد كه بين نمرات دانشجويان پرستاري به . شان حفظ مي كنند خود را فراتر از همه امورات ديگر زندگي

و بين نمرات دانشجويان مامايي به پرسشنامه ) p= 0.023(، محيطي)=0.0001p(اجتماعي   داعباپرسشنامه شاخص مذهب دوك و 

ارتباط معني دار آماري وجود دارد بگونه اي كه با افزايش ) p=0.044(و فردي ) =0.0001p(اجتماعي  داعباص مذهب دوك و شاخ

  .دقرائت قرآن و انجام افعال مذهبي تمايل به مصرف مواد مخدر مرتبط با اين ابعاد كمتر مشاهده مي ش
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 ق ويژگيهاي دموگرافيك دانشجويان رشته ي پرستاريفراواني و درصد مطل:1جدول شماره

 ميانگين و انحراف معيار  دانشجويانرافيكگويژگيهاي دمو فراواني درصد

_   مونث  106  75.17  

  جنسيت
  مذكر 35 24.82

1.808±21.88   
 

 سن

_   دانشگاه محل تحصيل آزاد

_  25.53 36 
  اول
 

 پايه ي تحصيلي

  دوم  45  31.91

  سوم   50  35.46

  چهارم   25 7.09

  29.07 
70.92 

41 
100  

 متاهل                                
 مجرد

 تاهل

  21.27 
78.72  

   30 
    111    

  بله
  خير

 مصرف دخانيات

  15.60 
63.82  
20.56  

22 
90  
65  

  بد
  متوسط
  خوب

 وضعيت مالي

_     مسلمان 140 99
 

 دين
  يمسيح 1 1
 ساير اديان 0 0

_     ترك 87 61.70
  قوميت

 
 فارس  3  2.12

  كرد 49 34.75

  ساير اقوام  2  1.41

 فراواني و درصد مطلق ويژگيهاي دموگرافيك دانشجويان رشته ي مامايي:2جدول شماره

 ميانگين و انحراف معيار  دانشجويانرافيكگويژگيهاي دمو فراواني درصد

_   مونث  179  100  

  جنسيت
  مذكر - -

1.808±21.05    
 

 سن

_   دانشگاه محل تحصيل آزاد

_  33.51 60 
  اول
 

 پايه ي تحصيلي

  دوم  54  30.16

  سوم   50  27.93

  چهارم   15 8.37

  13.96 
86.03 

25 
154  

  متاهل                                 
 مجرد

 تاهل

  - 
100  

  - 
    179    

  بله
  خير

 مصرف دخانيات

  27.93 
51.95  
20.11  

50 
93  
36  

  بد
  متوسط
  خوب

 وضعيت مالي

_     مسلمان 179 100
 

 دين
  مسيحي 0 0
 ساير اديان 0 0

_     ترك 143 79.88
  قوميت

 
 فارس  4  2.23

  كرد 32 17.87

  ساير اقوام  -  -
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  حث و نتيجه گيريب

. را نشان مي دهد تمايل به مصرف مواد مخدرنتايج مطالعه حاضر ارتباط واضح بين مطالعه قرآن كريم و افعال مذهبي با كاهش 

) P= 0.023(، محيطي)P=0.0001(جتماعي ا  داعبابين نمرات دانشجويان پرستاري به پرسشنامه شاخص مذهب دوك و بطوريكه 

 0.044 (و فردي) =P  (0.0001وك و زير گروههاي عقايد اجتماعيبين نمرات دانشجويان مامايي به پرسشنامه شاخص مذهب د و

P= ( ارتباط معني دار آماري وجود دارد بگونه اي كه با افزايش قرائت قرآن و انجام افعال مذهبي تمايل به مصرف مواد مخدر

، در خارج از كشور و نتايج )11(دراپ جانسون و بيندل  ه ياين نتايج با نتايج مطالع .رتبط با اين ابعاد كمتر مشاهده مي شودم

تمايل به مصرف مواد چرا كه بر اساس نگرش اين محققين بين . در داخل كشور همخواني دارد )12(مكارم و زنجاني ه يمطالع

 دوببه اين نتيجه رسيده  دوخ ي هعلطام رد پارگامنتدر حاليكه  .بي همبستگي قوي وجود داردو معنويت و انجام اعمال مذه مخدر

  X S.D  پرستاري و مامايي0اف معيار پاسخ به سواالت شاخص مذهبي دوك در گروميانگين و انحر:  3جدول شماره 
  1/26 3/34  رفته يا در مراسمات مذهبي شركت مي كنيد؟كليسا / هر چند وقت يكبار به مسجد ). 1(

  1/73  3/54  وقت صرف مي كنيد؟...  انجيل و/ شما چقدر براي فعاليت هاي فردي مذهبي نظير نماز يا دعا خواندن، مديتاسيون، مطالعه قرآن). 2(

  0/43  4/81  .من در زندگي شخصي ام حضور خدا و دست تقدير او را حس مي كنم). 3(
  0/69  4/43  .اعتقادات مذهبي من از نگرش كلي من به زندگي نشات و سرچشمه مي گيرد). 4(

  0/89  4/07  .م حفظ كنممن خيلي سعي مي كنم تا مذهبم را فراتر از همه ديگر امورات زندگي ا). 5(
  0/91  4/46  .من با قرائت قرآن احساس كاملي جهت دستيابي به سالمت كامل از نظر روحي و رواني دارم). 6(
  1/10  4/14  .من با قرائت قرآن احساس كاملي جهت دستيابي به سالمت كامل از نظر جسمي و فيزيكي دارم). 7(
  1/13  3/96  .ه تحصيلي و فعاليت حرفه اي خودم  رنگ خدائي دهممن با قرائت قرآن سعي مي كنم به رشت). 8(

  1/05  4/16  .من با قرائت قرآن سعي مي كنم اخالق در حرفه ام را بطور كامل رعايت كنم). 9(

ارتباط بين نمرات دانشجويان پرستاري به : 4جدول شماره 
  تمايل به مصرف مواد مخدر داعباپرسشنامه مذهب دوك و 

 ير گروههاي  تمايل به مصرف مواد مخدرز

P	Value	
 023/0  بعد محيطي

 0/941 بعد فردي
 0/0001  بعد اجتماعي

ارتباط بين نمرات دانشجويان مامايي به : 5جدول شماره 
  تمايل به مصرف مواد مخدر داعباپرسشنامه مذهب دوك و 

 زير گروههاي  تمايل به مصرف مواد مخدر

P	Value	
 59/0  حيطيبعد م

  044/0  بعد فردي
  0/0001  بعد اجتماعي
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و معنويت و انجام اعمال مذهبي ) كه خود ميانجي جهت تمايل به مصرف مواد مخدر مي باشد(رفتارهاي ناسازگاركه بين 

ي مضر سالمتي را مي توان به اتاثير معنويت و انجام فرايض مذهبي در كاهش رفتارهاصلي علت  .)13( همبستگي وجود ندارد

از ديدگاه اسالمي  .اعتياد و مصرف كمتر دخانيات نسبت دادزندگي سالم تر، اجتناب از بسياري از رفتارهاي مضر از جمله  سبك

چنانچه  .از اهميت ويژه اي برخوردار است بعنوان يكي از موانع قوي در عدم تمايل به مصرف مواد مخدر سالمت و بهداشت روان

رآن كريم در اما تاكيد ق). 14(متون احاديث بسياري به مسايل بهداشت و سالمت رواني اختصاص دارد كه به هزاران حديث ميرسد

 يكاح دوخ هك ،بر ما كافيست كه با ذكر و ياد پروردگار منان دلها آرامش مي گيرند "تَطمئنُ القُلوب... اَال بِذكرِ ا "آيه ي شريفه ي 

نمونه ها اظهار داشتند كه مذهب خود را فراتر از همه امورات % 82.9).  15(مي باشدرهاي پر خطر به رفتا شيارگبه  نياز مدع زا

البته اين يافته جاي بحث دارد چرا كه براي اين افراد انجام فرايض مذهبي تا چه حدي اولويت . ديگر زندگي شان حفظ مي كنند

اما مطالعات مختلف نشان داده . روحي و جسمي هم امكان پذير استدارد و ادامه چنين كاري حتي در صورت اختالل در سالمتي 

نتايج مطالعه لذا با توجه به ). 16(اند كه اديان مقدس بخصوص دين اسالم به تندرستي و سالمتي روحي بيشتر انديشيده است

پيشنهاد ميشود كه با  تشويق  تمايل به مصرف مواد مخدرحاضر و ارتباط واضح بين مطالعه قرآن كريم و افعال مذهبي با كاهش 

 از رفتارهاي پر خطردانشجويان به روش هاي مناسب به قرائت قرآن كريم و انجام افعال مذهبي مي توانيم به كاهش برخي 

 .دانشجويان قدم بگذاريم

  تشكر و قدرداني

كليه دانشجويان عزيزي كه در اين  پژوهشگران بر خود الزم ميدانند كه از مسئولين محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه و
 .پژوهش شركت كردند صميمانه تقدير و تشكر نمايند
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